
            

                                                  Jocul didactic  

 

 În procesul de predare-învăţare a fizicii, mai ales la etapa gimnazială, un rol important 

îl are modul în care profesorul este capabil să trezească interesul elevilor faţă de obiectul de 

studiu. Aceasta se poate obţine prin mai multe metode (experiment, demonstrare, 

problematizare…), dar eu aş dori să mă refer la o metodă de organizare a activităţii elevilor în 

cadrul lecţiilor de fizică şi anume jocul didactic.  
 

 ,,Jocul constituie o admirabilă modalitate de a-i face pe elevi să participe activ la 

procesul de învăţare. Elevul se găseşte aici în situaţia de actor, de protagonist şi nu de 

spectator, ceea ce corespunde foarte bine dinamismului gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui 

afective, unei trebuinţe interioare de acţiune şi afirmare”.( Jerome S. Bruner) 

 Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de 

asimilare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ 

influenţează dezvoltarea personalităţii copilului.  

Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală care pune în valoare şi 

antrenează capacităţile creatoare ale şcolarului. El este folosit pentru cunoaşterea realităţii pe 

o cale mai accesibilă, deoarece copiii descoperă unele adevăruri noi pentru ei, angajându-se în 

eforturi de gândire ce le oferă satisfacţii. Ei sunt participanţi nemijlociţi la propria formare şi, 

antrenaţi în joc, sunt capabili să depună eforturi mari pentru îndeplinirea sarcinilor date. 

 Totodată, jocul didactic contribuie la dezvoltarea judecăţii, memoriei, atenţiei, 

spiritului de observaţie, la cultivarea obişnuinţei cu munca intelectuală şi cea independentă. El 

constituie un mijloc şi un procedeu deosebit de valoros de acumulare de noi cunoştinţe, de 

echilibrare a procesului de învăţare şi a activităţii de joc. Este un prilej de a completa unele 

lacune, de a asimila şi de a folosi cunoştinţe noi.  

Jocul didactic, ca activitate se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învăţământ, iar 

ca metodă, în orice moment al lecţiei.  

 Jocul, în special cel didactic, angajează în activitatea de cunoaştere, cele mai 

importante procese psihice, având în acelaşi timp, un rol formativ şi educativ.  Prin libertatea 

de gândire şi acţiune, prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă şi cutezanţă, jocurile 

didactice devin pe cât de valoroase, pe atât de plăcute. În joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, 

dârzenia, competiţia, corectitudinea, disciplina, precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în 

colectiv şi de comportare civilizată.   

Prin jocul didactic le cultivăm elevilor dragostea pentru studiu, le stimulăm efortul susţinut şi 

îi determinam să lucreze cu plăcere, cu interes, atât în oră, cât şi în afara ei.   

Jocul didactic reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, buna 

dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, estetică, 

fizică a copilului. 

Propun, pentru exmplificare, câteva jocuri didactice pe care le utilizez la orele de fizică, pentru 

recapitularea și consolidarea cunoștințelor.      

I. Mozaic Științific                

Materiale necesare: cartonaşe cu imagini și cartonașe cu întrebări legate de imagini.  Regulile 

jocului: cartonaşele cu imagini se repartizează elevilor. Cartonaşele cu întrebări rămân la 

moderator. Moderator poate fi profesorul sau un elev. Moderatorul extrage la întâmplare un 

cartonaş cu întrebare și citeşte  întrebarea. Răspunsul se găseşte pe cartonaşul cu imagini. 

Elevul care a găsit răspunsul cere cartonaşul cu întrebare şi acoperă imaginea respectivă. Cine 



acoperă primul cartonaşul cu imagini este cîştigător. În cadrul jocului se pot verifica 

cunoştinţele elevilor cu referire la mărimile fizice, unităţile de măsură corespunzătoare, 

multipli, submultipli, savanţi, fenomene, formule de calcul, aplicații ş.a. 

 

II. Recunoaște personajul, fenomenul etc. 

Materiale necesare: coli format A4, fiecare având înscris numele unui personaj, fenomen 

fizic, dispozitiv, etc.  

Regulile jocului:se formează echipe de trei elevi. Profesorul agaţă câte un cartonaş cu nume 

pe spatele unui participant al fiecărei echipe. El va căuta să ghicească numele pe care îl poartă 

pe spate, întrebându-i pe colegii de echipă despre caracteristicile personajului, fenomenului, 

pdispozitivului, etc. Câștigă echipele care recunosc cel mai repede cuvintele scrise pe 

cartonașe. 

III.  Dreptunghiul cifrat 

Scopul: dezvoltarea atenţiei, a spiritului de observaţie, a orientării spaţiale şi a capacităţii de 

selectare.  

Sarcina didactică: Elevii au ca sarcină să citească literele înscrise în căsuţele dreptunghiului 

într-o anumită ordine pentru a descoperi denumirile unor fenomene fizice, oameni de 

știință,etc.  

Desfășurarea jocului: Fiecare copil va primi câte un cartonaş pe care este desenat un 

dreptunghi. În fiecare căsuţă există câte o literă. Va trebui ca să fie citite într-o anumită 

ordine, astfel încât să descopere cuvintele cerute.   

Material didactic: cartoane pe care este desenată grila, o planşă pe care este desenată aceiaşi 

grilă (pentru verificare).  

Evaluare: Câştigă elevii care găsesc toate cuvintele în timpul stabilit. 

 

 


